
Scenariusz zajęć – 12.04-16.04.2021 

Krąg tematyczny: Kultura 

 

 Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 na cały tydzień: 

1. „Wałki” – ćwiczenia mięśni grzbietu – przetoczenie się z leżenia tyłem do leżenia 

przodem. Dzieci leżą na brzuchu, opierają brodę na dłoniach, w dłoniach trzymają 

szarfę. Lekko unoszą tułowie i powoli prostują ramiona i wyciągają się w górę. 

2.  „Kulawy lisek” – czworakowanie. Dzieci składają szarfę i wkładają ją pod kolano. 

Przemieszczają się na rękach i podskakują na jednej nodze. Na sygnał podnoszą szarfę 

do góry – zmieniają nogę. 

3.  „Dobierz sobie parę” – zabawa bieżna. Na sygnał dzieci rozbiegają się w dowolnych 

kierunkach, a na polecenie N. dobierają sobie maskotkę. 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 16 „Artystyczne 

przedszkolaki”.  

Część wstępna  

1.  „Obrazy ruchem malowane” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Przedszkolaki 

poruszają się w rytm bębenka: biegiem, marszem lub w podskokach. Na mocne 

uderzenie w instrument tworzą żywy obraz na temat podany przez N., np. „Na 

wiosennej łące”, „Latem na plaży”, „Pomagam mamie”, „Mecz piłkarski”. N. może 

zaproponować wymyślanie tytułów przez dzieci. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

2. „Poza” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśniowe. Dzieci są ustawione w 

rozsypce. Na uderzenie w bębenek przyjmują różne pozy według własnych pomysłów: 

wykonują skłony, przysiady, stają na jednej nodze itp. Za każdym razem zmiana pozy 

następuje po uderzeniu w bębenek. Przyjęta poza trwa kilka sekund, wtedy dzieci nie 

ruszają się. Zabawa trwa 1–2 minuty.  

Część główna  

1. „Eksponaty w muzeum” – zabawa równoważna. Uczestnicy zabawy ćwiczą w parach, 

jedno z dzieci jest kustoszem muzeum i tworzy wystawę z eksponatów. Drugie 

dziecko przyjmuje rolę posągu, rzeźby lub innego przedmiotu znajdującego się w 

muzeum. Kustosz ustawia swój eksponat, wymyśla pozycję, ustawia ręce, nogi, 

głowę. Po chwili następuje zmiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy.   

2. „Aktorzy” – zabawa naśladowcza. Przedszkolaki są podzielone na 2 zespoły. Dzieci z 

pierwszego zespołu poruszają się po sali w wymyślony przez siebie, 



charakterystyczny, odróżniający ich od innych sposób. Dzieci z drugiego zespołu to 

aktorzy, którzy mają odegrać rolę swoich poprzedników. Najpierw dokładnie 

obserwują, a gdy przyjdzie ich kolej, wiernie naśladują wybraną postać. Teraz każde 

dziecko z pierwszej grupy może odgadnąć, który aktor je naśladuje. Żeby ułatwić 

zadanie, można podzielić dzieci na większą liczbę zespołów. Zabawę powtarzamy tak, 

aby każdy zespół mógł odegrać swoje role.  

3. „Koncert muzyczny” – ćwiczenie mięśni grzbietu. Dzieci leżą na brzuchu, opierają 

głowę na dłoniach, złożonych jedna na drugiej. Na hasło: Koncert! przedszkolaki 

unoszą głowę i ramiona nad podłogę. Dłońmi stukają przed sobą o podłogę – grają na 

bębenku. Po chwili wracają do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy.  

4.  „Balet i inne tańce” – ćwiczenie ze wstążką w rytm muzyki. N. rozdaje 

przedszkolakom kolorowe wstążki do ćwiczeń i włącza muzykę. Dzieci poruszają się 

w rytm muzyki – tańczą własny układ ze wstążką. Wykonują obszerne ruchy 

ramionami, krążenia, wymachy, ruchy rąk w nadgarstkach itp. N. ćwiczy razem z 

dziećmi, inspiruje i aktywizuje nieśmiałe dzieci. Zabawa trwa 2–3 minuty.  

Część końcowa  

1. „Linoskoczek” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Uczestnicy zabawy kolejno jeden za 

drugim przechodzą po linie gimnastycznej. Stawiają stopa przed stopą tak, aby jak 

największą jej powierzchnią dotykać liny. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

Poniedziałek 12 kwietnia 

Temat: W świecie kultury 

1. „Jeżeli ci wesoło” – zabawa integracyjna.  

Dzieci stoją w kręgu i gestem ilustrują słowa piosenki. Zabawę można przeprowadzić 

również w języku obcym (np. na podstawie piosenki: If you’re happy and you know 

it).  

 

„Jeżeli ci wesoło” Marta Bogdanowicz  

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,  

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.  

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się, 

 to podnieś brwi do góry i dotknij czoło swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,  

to otwórz teraz usta i zamknij oczy swe.  

Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,  

to pokaż najpierw język, a potem zęby swe. 

 Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,  

nabierz w usta powietrze i klep policzki swe.  



Jeżeli ci wesoło i dobrze bawisz się,  

uśmiechnij się do wszystkich i zaklaszcz w ręce swe.  

 

„If you’re happy and you know it „ 

If you’re happy and you know it, clap your hands.  

If you’re happy and you know it, clap your hands. 

 If you’re happy and you know it, 

 then your face will surely show it,  

If you’re happy and you know it, clap your hands. 

 If you’re happy and you know it, stomp your feet.  

If you’re happy and you know it, stomp your feet.  

If you’re happy and you know it,  

then your face will surely show it, 

 If you’re happy and you know it, stomp your feet. 

 If you’re happy and you know it, shout „Hurray!” (hoo-ray!) 

 If you’re happy and you know it, shout „Hurray!” (hoo-ray!).  

If you’re happy and you know it,  

then your face will surely show it,  

If you’re happy and you know it, shout „Hurray!” (hoo-ray!). 

 If you’re happy and you know it, do all three. 

 If you’re happy and you know it, do all three.  

If you’re happy and you know it, 

 then your face will surely show it,  

If you’re happy and you know it, do all three. 

 

2. „Kulturalny wieczór” – rozmowa o kulturze na podstawie opowiadania. 

Kulturalny wieczór Maciejka Mazan – Jacuś, pobaw się ze mną – poprosiła Nikola. Jacuś nie 

bardzo miał ochotę, ale tego dnia w przedszkolu było mało dzieci i zaczęło mu się nudzić. – 

No trudno – powiedział. – A w co? – W kulturalny wieczór. Ja będę wielką damą, tak jak 

moja mama, a ty będziesz moim narzeczonym. – Wykluczone – oznajmił Jacuś i zrobił w tył 

zwrot. – I zabierzesz mnie do cukierni na tort i ciastka z kremem! – dodała Nikola. Jacuś 

Placuś bardzo lubił wszelkie słodycze, a zwłaszcza ciasta. – A będzie tort czekoladowy? – 

spytał. – Co tylko zechcesz – obiecała słodko Nikola. Więc Jacuś niechętnie wrócił. – A teraz 

weź mnie pod rękę – rozkazała Nikola. – Dlaczego? – jęknął Jacuś. – Bo tak jest kulturalnie. 

Poza tym będziemy mówić „proszę uprzejmie” i „dziękuję uprzejmie”, ponieważ to też jest 

kulturalne. Jacuś wziął Nikolę pod rękę i podszedł z nią do stolika. – I co teraz? – spytał. – 

Teraz przychodzi kelner, a my zamawiamy ciastka – wyjaśniła Nikola. – Ja poproszę 

uprzejmie cztery rurki, pięć kawałków szarlotki i wuzetkę, ale małą, bo muszę dbać o linię, 

jak moja mama. – A ja… – zaczął Jacuś. – I jeszcze koktajl śmietankowo-truskawkowy! – 

wpadła mu w słowo Nikola. – A ja poproszę tort czekoladowy… – Opowiedz mi, jak ci minął 

dzień – przerwała mu Nikola. – Przecież dzień jeszcze nie minął – zdziwił się Jacuś. – Wiem, 

ale to kulturalnie tak spytać – oznajmiła Nikola. – Oho – odezwał się Bobek, który akurat 



przechodził obok nich. – Jacuś, co robisz? – Idź stąd – rzuciła Nikola. – Jacuś jest zajęty. – 

Jacuś, nie pokopiemy piłki? – spytał Bobek. – Za moment – wymamrotał Jacuś. – Tylko zjem 

tort. Bobek zrobił wielkie oczy. – Jaki tort? Tu gdzieś dają tort? – Rany, Bobek! Jak ty wolno 

myślisz! My się tak bawimy! – wrzasnęła Nikola. Bobek wzruszył ramionami i poszedł sobie. 

– No to jak ci minął ten dzień? – spytała znowu Nikola. – Tak sobie… – zaczął Jacuś, ale 

Nikola mu przerwała: – O, są moje ciastka! Dziękuję, dziękuję uprzejmie! – A ja chciałbym 

tort – wymamrotał markotnie Jacuś. – No już, masz ten swój tort – zirytowała się Nikola i 

postawiła przed nim plastikowy klocek. A potem zaczęła udawać, że zjada ciastka, głośno 

mlaszcząc. – Wiesz co, Nikola… – zaczął Jacuś, lecz nie skończył. – Ale pięknie wygląda ten 

twój torcik! – wrzasnęła Nikola. – Dasz kawałek? I zanim Jacuś zdążył coś powiedzieć, 

zabrała mu cały klocek! Tego było już za wiele. Jacuś potrafił wiele znieść, lecz nie mógł 

tolerować tego, że ktoś zabiera mu tort, nawet na niby! – Dość tego – powiedział i wstał. – 

Już się nie chcę z tobą bawić. – Siadaj! – rozkazała Nikola. – Natychmiast siadaj! To, co 

zrobiłeś, było bardzo niekulturalne! – To ty jesteś niekulturalna! – zdenerwował się Jacuś. – 

Mlaszczesz przy jedzeniu, nie słuchasz, co mówię, ciągle mi przerywasz i obraziłaś mojego 

kolegę! Dziękuję uprzejmie za taki kulturalny wieczór! I poszedł sobie. Postanowił, że nie 

będzie się już bawić z Nikolą – no, chyba że Nikola zachowa się kulturalnie i przypomni 

sobie, że oprócz „proszę uprzejmie” i „dziękuję uprzejmie” istnieje jeszcze słowo 

„przepraszam”…  

Rozmowa na temat opowiadania. N. zadaje pytania dotyczące tekstu, np.: W co Nikola 

chciała się bawić z Jackiem? Jak w zabawie miały zachowywać się dzieci? Czy Nikola 

zachowywała się w sposób kulturalny? Co zrobił na koniec Jacek? 

 

3. „Co to znaczy być kulturalnym?” – burza mózgów.  

N. zadaje pytanie, dzieci odpowiadają, wszystkie odpowiedzi są dobre. N. może je 

zapisywać na kartce. Na koniec wraca do tych wszystkich odpowiedzi, systematyzując 

wiedzę dzieci. Razem tworzą „Kodeks kulturalnych przedszkolaków”.  

Wiem, jak trzeba się zachować w różnych sytuacjach.  

Znam i stosuję zwroty grzecznościowe.  

Słucham rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich, którzy ukazują mi 

prawdę – jestem im posłuszny.  

Współtworzę zasady dobrego zachowania w grupie.  

Podejmuję w grupie zadania służące dobru innych i mojemu.  

Dbam o mienie przedszkola.  

Bawię się i pracuję z każdym.  

Słucham innych, czekam na swoją kolej. 

 

4. „Magiczne słowa” – zabawa dydaktyczna. N. przedstawia dzieciom sytuacje, a one 

mają określić jakich kulturalnych (magicznych) słów należy użyć.  

Co mówi dziecko, gdy wchodzi do szatni w przedszkolu?  

Co mówimy, gdy wychodzimy z przedszkola? 



 Co mówimy, gdy prosimy o dokładkę obiadu?  

Co mówimy, gdy dostaniemy ciastko?  

Co mówimy, gdy koleżanka lub kolega częstuje nas cukierkiem?  

Co mówimy, gdy kogoś niechcący popchniemy? 

 Co mówimy, gdy musimy komuś przerwać rozmowę, żeby poinformować o czymś 

ważnym? 

 Na koniec N. przyczepia na tablicy trzy napisy do czytania globalnego: dziękuję, 

przepraszam, proszę. 

 

5.  Praca z KP4.2–3 – rozwijanie umiejętności kulturalnego zachowania się, rozwój 

społeczny. 

 

6. „Nasze zasady” – nauka na pamięć wybranej rymowanki Anny Urszuli Kamińskiej.  

 

Słucham pani  

Panią w przedszkolu wszyscy lubimy. 

 Z nią się bawimy, jej się radzimy.  

Świetnie nas uczy, jest taka mądra.  

Warto jej słuchać dla swego dobra!  

 

Czekam na swoją kolej  

Gdy przed kolegę ktoś się przepycha,  

to w końcu kłótnia z tego wynika. 

 Ja zawsze czekam na swoją kolej,  

bo z kolegami w zgodzie żyć wolę!  

 

Sprzątam po zabawie 

 Choć bawili się od rana, cała sala posprzątana.  

Teraz tu posiedzieć miło. Brawo, dzieci! 

 Warto było!  

 

Pomagam innym  

Kiedy koledze coś idzie źle,  

to, jeśli mogę, pomóc mu chcę.  

Zawsze tak robię, to nic wielkiego. 

 On mi pomoże też w razie czego! 

 

7. „Kultura wokół nas” – zabawa słownikowa. N. przedstawia dzieciom inne pojęcia 

związane ze słowem kultura:  

kultura – przejaw działalności człowieka, 



 kultura popularna – kino, teatr, muzyka,  

kultura materialna – budowle, architektura, 

 kultura fizyczna – uprawianie sportów,  

kultura ludowa – tradycje związane z różnymi regionami, np. śmigus-dyngus. 

 

Wtorek 13 kwietnia 

Temat: W kinie 

1. „W kinie” – słuchanie wiersza.  

„W kinie” Autor nieznany  

Piegowaty Jaś z Radzynia co sobotę szedł do kina.  

Co sobotę wszyscy w kinie mieli dość Jasiowych minek.  

Bo ten piegowaty chłopak wszystko robił tam na opak,  

głośno gadał, jadł, szeleścił, ze sześć paczek chrupek zmieścił.  

Potem czas na popijanie, puszek z sykiem otwieranie,  

tupot nóg i głośne śmiechy, ależ Jasio miał uciechę!  

Jaś się dziwił, że dziewczyna żadna nie chce z nim do kina.  

A koledzy też nie chcieli, widząc Jasia osłupieli…  

Pewnej soboty bez jego wiedzy usiedli za nim jego koledzy, 

 jedli i pili głośno chrząkając, i Jasiowi w fotel często stukając. 

 Jasia Pieguska złość już rozsadza! A widzisz Jasiu, jak to przeszkadza…  

„cicho” – wyszeptał – „film oglądajcie…” I w oglądaniu nie przeszkadzajcie.  

 

Rozmowa na temat wiersza. N. zadaje pytania dotyczące tekstu, np.: Gdzie co sobotę 

chodził Jaś? Co on tam robił? Czy to było właściwe zachowanie? Co się stało pewnej 

soboty? Czy zachowanie kolegów przeszkadzało Jasiowi? 

 

2. „Jak należy kulturalnie zachować się w kinie?” – zabawa dydaktyczna. N. mówi 

zdania, dzieci mają określić, czy to jest właściwe, czy też niewłaściwe zachowanie. 

Dzieci mają uzasadnić, dlaczego tak myślą.  

Przykładowe zdania: W kinie jemy chipsy i głośno szeleścimy torebkami; 

 W kinie spokojnie oglądamy film, nie komentując sytuacji;  

W kinie kładziemy nogi na fotel sąsiada, bo tak jest nam wygodnie siedzieć;  

W kinie siadamy wygodnie, ale tak, aby nikomu nie przeszkadzać;  

W kinie jemy i pijemy, głośno chrząkając. 

 

3. „Coś na f ” – zabawa spostrzegawcza. Dzieci podają nazwy przedmiotów 

znajdujących się w sali lub poza nią. Za pomocą gestów dźwięków (klaskania, 

tupania) określają, czy w danym słowie występuje głoska f.  

 



 

4.  „Zatrzymujemy film” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po sali według rytmu 

podanego przez N. Podczas przerwy w muzyce stają nieruchomo – jak zatrzymana 

klatka filmu 

 

5. Praca z KP4.4 – rozwijanie percepcji słuchowej, czytanie globalne wyrazu fotel. 

 

 

6. „Plakat do mojego ulubionego filmu” – zabawa plastyczna. N. gromadzi dla każdego 

dziecka: kartki formatu A3, kredki pastele, ołówki, mazaki. Dzieci rysują postacie ze 

swojego ulubionego filmu, N. może pomóc w napisaniu nazwy filmu na kartce 

 

 

 

Środa 14 kwietnia 

Temat: W teatrze 

1.  „W teatrze” – praca z obrazkiem. N. przygotowuje obrazek przedstawiający teatr, w 

nim widoczne: scena, dekoracje, aktorzy, kotary, rekwizyty, widownia. N. wskazuje 

kolejne obrazki, podaje ich nazwy, rozmawia z dziećmi o funkcji danej osoby, rzeczy 

lub miejsca w teatrze. 

 

2. „Zatrzymujemy przedstawienie” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po sali 

według rytmu podanego przez N. Podczas przerwy w muzyce stają nieruchomo jak 

zatrzymana klatka filmu. 

 

 

3. „Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa. N. ma do dyspozycji bębenek. Dzieci 

realizują rytm podany przez N. Podczas przerwy w muzyce słuchają, ile razy N. 

uderzy w bębenek, i tyle samo razy wykonują podane ćwiczenie, np.: skłony, 

przysiady, pajacyki, podskoki.  

 

4. Praca z KP4.5 – przeliczanie elementów, odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli. 

Rozwijanie percepcji wzrokowej 

 

 

5. Praca w ZG61 – rysowanie obrazka po kropkach i po śladzie. Rozwijanie sprawności 

grafomotorycznej 

 

6. „Kukiełka z łyżki drewnianej” – zabawa plastyczna. N. gromadzi dla każdego dziecka: 

jedną drewnianą łyżkę, włóczkę, kokardki, klej, piankę kreatywną lub ścinki tkanin, 



folię samoprzylepną, drut kreatywny, nożyczki. Dzieci ozdabiają drewniane łyżki tak, 

aby powstały postaci – doklejają włosy, elementy twarzy, ubranie. Z drutu 

kreatywnego tworzą ręce.  

 

Czwartek 15 kwietnia 

Temat: Na koncercie 

1. „Jaki to instrument” – zagadki słuchowe. N. prezentuje dzieciom 4 instrumenty 

muzyczne: tamburyno, bębenek, grzechotka, dzwonki. Za parawanem gra na każdym 

z nich w zmienionej kolejności, zadaniem dzieci jest odgadnąć, na jakim instrumencie 

gra N. Najpierw brzmi jeden instrument, później mogą brzmieć dwa po kolei, a 

jeszcze później trzy – w różnych kombinacjach. 

 

2. „Wesołe instrumenty” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po dywanie w rytm 

bębenka, na dźwięk tamburyna robią przysiady, na dźwięk dzwoneczków podskakują.  

 

3.  Praca z KP4.6 – ćwiczenia w wycinaniu. Rozwijanie percepcji wzrokowej, rozwijanie 

słuchu fonematycznego, nazywanie instrumentów muzycznych. 

 

4. Zabawa What is missing?                                                                                                  

Dzieci siedzą w kole. N. układa przedmioty w środku koła, nazywa każdy z nich. 

Close your eyes / turn around. N. prosi jedno z dzieci, aby zamknęło oczy / odwróciło 

się. 

 N. chowa do worka jedną rzecz. 

 Open your eyes / turn around! N. prosi, aby dziecko otworzyło oczy / odwróciło się. 

 What is missing? 

 N. powtarza schemat zabawy kilkukrotnie. 

 

Piątek 16 kwietnia 

Temat: W muzeum 

1. „Co gromadzimy w muzeum?” – zabawa słownikowa. N. zadaje pytania, dzieci 

odpowiadają na podstawie swoich doświadczeń. N. zwraca uwagę, że muzeum może 

też wyglądać inaczej, np.: skanseny, muzea pałacowe, izby pamięci, centra kulturalne, 

muzea wirtualne. W każdym muzeum są gromadzone i prezentowane inne 

przedmioty. Na koniec N. zadaje pytanie: Dlaczego gromadzimy różne rzeczy i 

pokazujemy je na wystawach? N. kieruje rozmową w taki sposób, aby dzieci 

zrozumiały, że w muzeum zdobywamy wiedzę o przeszłości. 

 



2. „Eksponaty” – zabaw dydaktyczna. N. wyjaśnia pojęcie eksponat oraz wystawa. 

Prezentuje dzieciom różne eksponaty np. pojazdy, ubrania, biżuterię, przedmioty 

codziennego użytku, obrazy itp. – wszystkie, które dawniej były wykorzystywane, a 

teraz wyglądają zupełnie inaczej. Dzieci wskazują różnice pomiędzy prezentowanymi 

eksponatami a przedmiotami, które współcześnie je zastępują. 

 

3. „Posągi” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się swobodnie po sali w różnych 

kierunkach. Na hasło N.: Posągi! – dzieci zatrzymują się, przyjmują dowolną pozę i 

pozostają w niej nieruchome jak posągi aż do czasu, gdy usłyszą hasło N.: Dzieci! 

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

4.  „Posągi” – praca plastyczno-techniczna. N. przygotowuje dla wszystkich dzieci glinę 

lub masę papierową oraz podstawki do prezentacji pracy. Dzieci lepią lub rzeźbią 

ludzką postać, taką jak widziały w muzeum lub na ilustracjach. 

 

5. „W kinie, w teatrze, w muzeum” – podsumowanie wiedzy o miejscach kultury. N. 

zaprasza dzieci do podsumowania wiedzy na temat miejsc, o których była mowa w 

mijającym tygodniu. Dzieci opowiadają, czym się od siebie różnią kino, teatr i 

muzeum, w jaki sposób należy się zachowywać w tych miejscach i czego należy 

unikać. N. może wprowadzić słownictwo języka angielskiego:  

 

kino – cinema,  

teatr – theatre,  

muzeum – museum, 

 koncert – concert,  

wystawa – exhibition,  

przedstawienie – spectacle. 

 

6. Praca w ZG62 – rozwijanie sprawności grafomotorycznej. Rysowanie obrazka po 

śladzie, szukanie właściwego cienia.  


